
Kritériá na prijatie do 1. ročníka  

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava  

pre školský rok 2017/2018 

POČET PRIJÍMANÝCH UCHÁDZAČOV DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:      31 žiakov 

 TERMÍN DRUHÉHO KOLA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:   20.6.2017 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 314/2008 Z.z. 
o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností a nadania. 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť  prijatý uchádzač, ktorý: 

a) splnil kritériá prijímacieho konania  
b) úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získal primárne vzdelanie podľa 

§ 16 ods. 3 písm. a) alebo úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a 

získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b)  
c) doložil doklad o úspešnom ukončení ôsmeho, resp. deviateho ročníka vzdelávacieho programu základnej 

školy na začiatku školského roka 2017/2018  
d) odoslal prihlášku na našu školu do 06.06.2017. 

 
 

ŽIACI OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ MÔŽU PRESTÚPIŤ PODĽA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK: 

V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení novely zákona č. 188/2015: 
 
Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do strednej odbornej školy s iným študijným alebo 
učebným odborom alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom 
piateho ročníka jeho štúdia; do gymnázia s päťročným štúdiom sa prestup žiaka môže uskutočniť aj začiatkom štvrtého 
ročníka jeho štúdia. 
 
- Žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií musia podať žiadosť o prestup a úspešne vykonať rozdielovú skúšku, ktorú 
riaditeľka školy určuje vykonať formou prijímacej skúšky. 
 
KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 

FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:  písomná   (20.06.2017 od 8:30 – 11:30) a ústna (20.06.2017 od 12:15) 
OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 
 



TEST AJ (Anglický jazyk) 
Písomná forma (test AJ reading/listening/writing) 
Ústna forma (obrázkový príbeh, dialóg s učiteľom v anglickom jazyku ) 

TEST VŠP (Všeobecné študijné predpoklady)  
Písomná forma (písomný test VŠP) 

 

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  
Jednotlivé komponenty testu z anglického jazyka majú váhu 40% (reading and listening), 40% (writing) a 20% 
(speaking). Žiak úspešne absolvuje skúšku z anglického jazyka, ak získa minimálne 60%. Ak získa menej ako 60%, žiak 

absolvuje skúšku z anglického jazyka neúspešne.  
 
Žiak úspešne absolvuje skúšku zo všeobecných študijných predpokladov, ak získa minimálne 60%. Ak získa menej ako 

60%, žiak absolvuje skúšku zo všeobecných študijných predpokladov neúspešne. 
 
x Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak absolvuje obidve časti prijímacej skúšky úspešne.  

x Poradie žiaka, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku sa určí zostupne podľa počtu percent získaných z testu zo 
všeobecných študijných predpokladov. 
 

 

 
KRITÉRIUM PRIJATIA 

 
Na základe skóre žiaka v teste zo všeobecných študijných predpokladov sa stanoví poradie žiakov, ktorí úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku v klesajúcom poradí. V prípade rovnosti skóre v teste zo všeobecných študijných predpokladov sa poradie 
žiakov určí podľa skóre žiaka v teste z anglického jazyka.  
V prípade rovnakého poradia sa uprednostní uchádzač podľa nasledovného poradia kritérií: 

o zmenená pracovná schopnosť žiaka, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 145/1996 Z.z § 6 ods. 4 o prednostnom 

prijatí uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovuje prijímacím 

podmienkam (rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia je preto potrebné odovzdať spolu 

s prihláškou), 
o menší súčet známok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, fyziky, chémie, biológie, dejepisu a 

geografie na vysvedčení zo základnej školy na konci školského roka, ktorý predchádza školskému roku 

v ktorom sa žiak uchádza o prijatie na bilingválne štúdium a 1.polroka ročníka, počas ktorého sa žiak uchádza 

o prijatie na bilingválne štúdium 
o menší súčet známok zo slovenského jazyka a matematiky na vysvedčení zo základnej školy na konci školského 

roka, ktorý predchádza školskému roku v ktorom sa žiak uchádza o prijatie na bilingválne štúdium a 1.polroka 

ročníka, počas ktorého sa žiak uchádza o prijatie na bilingválne štúdium. 
 
Kritériá prijatia sú zverejnené na www.besst.sk. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú. O konkrétne úpravy prijímacej 

skúšky je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo školy aspoň 7 pracovných dní vopred, t.j. najneskôr do 13.6.2017.   
 
Riaditeľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST zverejní výsledky prijímacích skúšok do troch pracovných dní odo dňa 

termínu konania prijímacej skúšky na bráne školy a na webovej stránke školy www.besst.sk. 
 
 



Kritériá prijímacieho konania pre školský rok prerokovala pedagogická rada dňa 25.04.2017. 
Kritériá prijímacieho konania schválila Rada školy dňa 25.04.2017. 
 
 
Trnava 27.04.2017                                                       Mgr. Ľubica Srnáková 
                                            riaditeľka školy 

 
 


